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Liite toiminta-avustushakemukseen 

 
YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTEENVETOLOMAKE 

 
 
Yhdistys: ____________________________________________ Vuosi: __________ 
 
Jäsenmäärä/Alle 29-v. jäsenet: ___________/___________ 
 
Toimintamenot (tilinpäätös): ______________________ € 
 
Muut menot (tilinpäätös): ______________________ € 
 
Talousarviomenot:  ______________________ € 
 
Omat toimitilat:  ______________________________________________ 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS, Yhteenveto Lukumäärä Osallistujia yhteensä 
1. Järjestetyt kilpailut   
2. Osallistumiset kilpailuihin   
3. Järjestetyt ottelut   
4. Vierasottelut   
5. Järjestetyt turnaukset, puulaakit   
6. Osallistuminen turnauksiin, puulaakeihin   
7. Järjestetyt leirit   
8. Osallistumiset leireille   
9. Kansainväliset leirit   
10. Muu kansainvälinen toiminta   
11. Järjestetyt retket, vaellukset   
12. Osallistumiset retkille, vaelluksille   
13. Kuntoliikuntatapahtumat   
14. Uimakoulut   
15. Erityisryhmien tapahtumat   
16. Juhlatapahtumat   
17. Valistustilaisuudet   
18. Keskustelutilaisuudet   
19. Esiintymiset   
20. Muut tapahtumat   
21. Osallistumiset muiden järjestämiin tapahtumiin   
TAPAHTUMAT YHTEENSÄ:   
22. Ohjatut harjoitukset (valmentaja/ohjaaja paikalla)   
23. Ohjatut kerhot (ohjaaja paikalla)   
24. Teatteri, kuoro, bändi yms. harjoitukset   
25. Vapaamuotoinen harrastus-, peli-, ym. toiminta   
TOIMINTA YHTEENSÄ:   
 
 
Päiväys:______________      Allekirjoitus:__________________________________
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Toimintakertomus yhteenvedon täyttöohje: 
 
 
Kaikista tapahtumista ja toiminnoista ilmoitetaan niiden lukumäärä sekä kaikkien tapahtumien ja toimintojen 
osallistujamäärät yhteensä. Tapahtumia ja toimintaa yhdistys voi järjestää myös yhteistyössä muiden yhdistysten 
kanssa ja kirjata ne omaan toimintakertomuksen yhteenvetoonsa. 

1. Järjestetyt kilpailut: Esim. urheilu, piirustus, musiikki, taito yms. 

2. Osallistumiset kilpailuihin: Yhdistyksen jäsenten osallistuminen muiden järjestämiin kilpailuihin. 

3. Järjestetyt ottelut: Yhdistyksen järjestämien kotiotteluiden lukumäärä ja omien pelaajien lukumäärä yhteensä. 

4. Vierasottelut: Vierasotteluiden lukumäärä ja vierasotteluihin osallistuneiden joukkueen omien pelaajien 
lukumäärä (Osallistujia yhteensä = lasketaan yhteen kunkin ottelun pelaajalukumäärä). 

5. Järjestetyt turnaukset, puulaakit: Otteluiden lukumäärä ja osallistuneiden pelaajien lukumäärä. 

6. Osallistuminen turnauksiin, puulaakeihin: Otteluiden lukumäärä ja osallistuneiden pelaajien lukumäärä. 

7. Järjestetyt leirit: Liikunta, nuoriso, taide yms. 

8. Osallistumiset leireille: Yhdistyksen jäsenten osallistumiset. 

9. Kansainväliset leirit: Yhdistyksen jäsenten osallistumiset. 

10. Muu kansainvälinen toiminta: Ystävyyskuntatoiminta yms. 

11. Järjestetyt retket, vaellukset: Yhdistyksen järjestämät 

12. Osallistumiset retkille, vaelluksille: Yhdistyksen jäsenten osallistumiset. 

13. Kuntoliikuntatapahtumat: Laturetki, polkuretki, kuntotempaus, puistojumppa yms. 

14. Uimakoulut: Yhdistyksen järjestämä (Montako opetuskertaa, osallistujia = osallistumiset opetukseen yhteensä). 

15. Erityisryhmien tapahtumat: Mm. vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, liikuntaesteiset, erilaisista haittaavista 
sairauksista kärsivät, vanhukset, alle kouluikäiset lapset, maahanmuuttajat jne. 

16. Juhlatapahtumat: Yhdistyksen järjestämien juhlatapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä yhteensä. 

17. Valistustilaisuudet: Raittiusvalistus, terveysvalistus yms. 

18. Keskustelutilaisuudet: Yhdistyksen järjestämä. 

19. Muut tapahtumat: Yhdistyksen järjestämät muut tapahtumat. 

20. Osallistumiset muiden järjestämiin tapahtumiin: Juhlatapahtumat, valistustilaisuudet, keskustelutilaisuudet, 
yhteispalaverit yms. 

21. Esiintymiset: Teatteri, kuoro, bändi yms. 

TAPAHTUMAT YHTEENSÄ: Kohtien 1 - 21 tapahtumien lukumäärä yhteensä sekä osallistujien lukumäärä 
yhteensä. 
 

22. Ohjatut harjoitukset (valmentaja/ohjaaja paikalla): Yksilöurheilijoiden harjoitukset, joukkueharjoitukset ym. 

23. Ohjatut kerhot (ohjaaja paikalla): Kokkikerho, askartelukerho, luontokerho, 4H-kerho, urheilukoulu, ym. 
harrastuskerho. 

24. Teatteri, kuoro, bändi yms. harjoitukset: Yhteisharjoitus ko. ryhmällä. 

25. Vapaamuotoinen harrastus-, peli-, ym. toiminta: Esim. nuorten vapaat toimintaryhmät tai yhdistyksen 
järjestämät peli-illat, kuntosaliharjoitukset yms. 

TOIMINTA YHTEENSÄ: Kohtien 22 - 25 toimintojen lukumäärä yhteensä sekä osallistujien lukumäärä yhteensä. 
 
 
Yhdistyksen toiminnan yhteenvetolomake tulee täyttää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella 
eli lomakkeessa esitetyt tiedot on suoraan todennettavissa yhdistyksen toimintakertomuksesta ja 
tilinpäätöksestä. 
 


